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1. INTRODUKTION
FUF fyller 50 år, Sverige går till val och världen har åtta år på sig innan de globala målen i Agenda
2030 ska vara uppnådda – vi har således att göra under 2022! Grunden i verksamheten är
densamma som under förgående år, men teman och aktiviteter anpassar vi som vanligt utifrån
både världshändelser och våra medlemmars önskemål. Dessutom ser vi fram emot att på riktigt få
sätta igång nätverks- och utbildningsaktiviteterna i vårt allra senaste projekt Global Peace Hub.
Vi verkar gå mot ett slut på den tid av restriktioner som pandemin har medfört. Vi hoppas att det
innebär att vi under året mer och mer ska kunna återgå till fysiska aktiviteter och träffar – även om
digitala alternativ för alltifrån seminarier till möten givetvis kommer leva kvar.
I denna verksamhetsplan kan du kortfattat ta del av vad som står på agendan och vad som
kommer vara styrande i vår verksamhet under året. Vi börjar på organisationsövergripande nivå
genom att i avsnitt två och tre presentera FUF:s vision, mission, målgrupper och målsättningar för
2022. Därefter går vi ner på verksamhetsnivå för att, i avsnitt fyra och fem, beskriva vad vi planerar
att göra i våra olika projekt och program under året. De ekonomiska förutsättningarna för att vi ska
kunna bedriva vår verksamhet har aldrig varit bättre än inför 2022 – vi kan denna gång presentera en
budget med intäkter på över fem miljoner kronor, vilket känns fantastiskt!
Trevlig läsning och med hopp om ett fint 2022 och om att vi ses på FUF:s 50-årsfirande i höst!

2. VISION OCH MISSION
FUF:s 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:
•
•
•
•
•
•
•

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.

3. MÅLGRUPPER OCH ORGANISATIONSMÅL 2022
FUF har tre prioriterade målgrupper: 1) Studenter och unga 2) Yrkesverksamma inom globala frågor,
sakkunniga och experter på globala frågor, och 3) Andra civilsamhällesorganisationer och organisationer
inom politiken vilka har koppling till globala frågor. Vi kommer självklart att arbeta mot andra målgrupper
också, men vår verksamhet under 2022 kommer i huvudsak att rikta in sig på ovan målgrupper.
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Till varje prioriterad målgrupp hör en målbild och målsättningar i form av så kallade progress markers
som närmast kan beskrivas som delmål och/eller indikatorer. Dessa syftar till att mäta de förändringar i
beteenden och relationer hos målgrupperna som vi genom vår verksamhet hoppas bidra till under året.
Alla progress markers är, till skillnad från de målsättningar och indikatorer som finns på projekt- och
programnivå, formulerade på organisationsnivå och gäller för FUF:s verksamhet i stort – oberoende
av specifika aktiviteter. Tanken är att all verksamhet, samlat, ska utvärderas mot dessa
målsättningar.

Inför 2022 har vi sett över och reviderat våra progress markers och i år väljer vi att presentera dem i
form av engagemangstrappor. Vi hoppas att dessa ska visa de olika progress markers-nivåerna på
ett tydligare sätt, samt tydliggöra hur vi ämnar förflytta våra målgrupper vidare och uppåt i sina
FUF-engagemang. I bilderna nedan presenteras målbilder och årets progress markers för
respektive målgrupp.
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4. VERKSAMHETSOMRÅDEN 2022
År 2022 har FUF har finansiering från ForumCiv (för verksamhetsområdena webb, engagemang
och evenemang), från Sida (för verksamhetsområdet karriär) och från Folke Bernadotteakademin
(bl.a. för Global Peace Hub) året ut. Vi har även kompletterande finansiering från Sida för att kunna
vara på plats under politikerveckan i Almedalen och bevaka de globala utvecklingsfrågorna
genom Utvecklingsmagasinet och våra sociala mediekanaler. Nedan presenterar vi kortfattat
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planen för verksamheten under året.

4.1 Webb: Utvecklingsmagasinet och digitala kanaler
FUF:s onlinemagasin Utvecklingsmagasinet och våra digitala kanaler är en del av ett ForumCivfinansierat informationsprojekt som har som övergripande mål att ”Fler personer agerar för
skapandet av en global hållbar utveckling, både på ett personligt plan liksom genom att ställa krav
på makthavare”. Ett av projektets delmål är att bidra till en bredare och mer kunskapsbaserad
debatt om global utveckling där fler röster hörs – och där har FUF:s digitala plattformar en viktig
roll att spela.
Under 2022 ska Utvecklingsmagasinet fortsätta att belysa olika globala utvecklingsfrågor på ett
brett sätt, till exempel genom att rapportera om många olika länder i världen, ge nya perspektiv
på utvecklingsfrågor samt att rapportera om ”bortglömda frågor” – det vill säga frågor som inte
ännu eller längre lyfts i den svenska debatten. Faktum att det är valår kommer också märkas på
Utvecklingsmagasinet, då vi planerar att publicera olika typer av texter om till exempel Sveriges
roll i världen och biståndsfrågan.
Unga och studenter, som är en av målgrupperna som projektet riktar sig mot, är de som skapar
stora delar av innehållet på FUF:s digitala plattformar. Genom att till exempel skriva journalistiska
texter om globala utvecklingsfrågor eller skapa innehåll till sociala medier vill vi att målgruppen
ska öka sin kunskap och stärka sitt engagemang för globala utvecklingsfrågor och få praktisk
erfarenhet av kommunikation- och informationsarbete. De är också med och bidrar till att läsare
av Utvecklingsmagasinet ökar sin kunskap om olika globala frågor och levnadsvillkoren i andra
länder.
En annan målgrupp inom informationsprojektet är yrkesverksamma, sakkunniga och experter
inom global hållbar utveckling – som bland annat kommer att kunna publicera texter på
Utvecklingsmagasinet. För att nå en mångfald av exklusiva debattörer, bakgrunder och perspektiv
kommer skribenterna inom FUF:s ideella redaktion att ha i uppgift att kontakta potentiella externa
skribenter under 2022. Där ser vi också en extra möjlighet att lyfta att det är valår.
Utöver detta har FUF vissa kvantitativa mål för våra digitala plattformar. Till exempel vill vi ha upp
emot 60 000 besökare på webbsidan under året, 2 500 prenumeranter på nyhetsbrevet
Omvärldsbevakning och 25 000 video- och podduppspelningar. Detta vill vi bland annat uppnå
genom marknadsföring av texter på Facebook, extra puffar för vårt nyhetsbrev på hemsidan och
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att satsa på just video- och poddformatet för till exempel FUF-korrespondenterna och
Almedalsredaktionen.
FUF har idag flertalet sociala medier-kanaler, som både sköts av FUF:s kansli, den ideella sociala
medier-gruppen eller av FUF:s lokalgrupper. I dessa kanaler vill FUF sprida information om FUF
som förening och om de aktiviteter och möjligheter som vi erbjuder; samla och uppmärksamma
diskussionerna om utvecklingspolitiska frågor; men även sprida kunskap om frågorna i sig. Detta
gör vi på olika sätt (t.ex. genom bild, filmer och korta informationstexter) i olika kanaler för att
tilltala olika målgrupper. Sociala medier ändras kontinuerligt och FUF:s ambition är att hänga med
i den utvecklingen för att kunna fortsätta ses som en relevant källa för information kring globala
utvecklingsfrågor under 2022.

4.2 Engagemang: Kommunikationsgrupper och lokalgrupper
Arbetet i kommunikations- och lokalgrupperna utgör ett av tre delprojekt i det ForumCivfinansierade informationsprojektet. Verksamheten syftar till att de studenter och unga som är
aktiva i dessa grupper ska öka sitt engagemang för global utveckling och stärka sin kapacitet att
sprida information och driva opinion om globala frågor och Sveriges roll i världen.
Under 2022 består kommunikationsgrupperna av eventgruppen, som arrangerar seminarier och
events, SoMe-gruppen, som skriver och formger inlägg för sociala medier, samt redaktionen,
som skriver journalistiska texter till Utvecklingsmagasinet. I redaktionen ingår även FUFkorrespondenterna, som rapporterar från runt om i världen genom texter på
Utvecklingsmagasinet och inlägg i sociala medier.
I skrivande stund har FUF också sex aktiva lokalgrupper runt om i Sverige – Lund, Malmö,
Jönköping, Växjö, Stockholm Södra och Uppsala. Lokalgrupperna arbetar självständigt med att
planera och genomföra olika informationsspridande aktiviteter, till exempel seminarier och
filmvisningar. Lokalgrupperna får stöd av en lokalgruppssamordnare på FUF:s kansli. Eftersom
lokalgrupperna har efterfrågat tätare kontakt med kansliet och andra ideellt aktiva inom FUF
kommer lokalgruppssamordnaren börja med månatliga avstämningar med alla lokalgrupperna
under 2022 för att se till att deras arbete flyter på enligt plan, samt att bjuda in dem till
uppstartsdagar och utbildningstillfällen. Lokalgrupperna kommer även att bli inbjudna till en
lokalgruppsutbildning i början av varje termin.
Eftersom kommunikations- och lokalgrupperna utgår från en “learning by doing”-pedagogik krävs
inga förkunskaper för att bli ideellt aktiv inom FUF. De ideella väljer själva i vilken grupp de vill
engagera sig och, i mångt och mycket, vilka frågor de vill uppmärksamma. Liksom tidigare år
kommer verksamheten i de ideella grupperna fortsatt vara terminsbunden. Parallellt med
engagemanget erbjuds de ideellt aktiva löpande handledning samt ett utbildningsprogram med
cirka en utbildningskväll i månaden under terminerna och en till två heldagskurser per år.
Under 2022 har FUF som mål att engagera minst 120 ideellt aktiva i dessa grupper. En fördel med
att FUF gått över till digital handledning till följd av pandemin är att personer i hela Sverige kan
engagera sig i våra kommunikationsgrupper, som tidigare har varit Stockholmsbaserade. Vi
kommer därför att fortsätta med digitala och/eller hybrida handledningsmöten och utbildningar.
I dialog med våra ideella har det framkommit att de gärna vill vara mer delaktiga i
schemaläggningen för deras ideella engagemang, ha fler tillfällen till social interaktion inom och
mellan grupperna samt större möjlighet till flexibilitet i engagemanget för mer erfarna FUF-aktiva.
På kansliet har vi också noterat fördelarna med att gå tillbaka till en tydligare handledning med
mer specificerade uppgifter för de ideella. Alla dessa lärdomar tar vi med oss in i det nya året och
justerar arbetet därefter.
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4.3 Evenemang: Seminarier och webbsändningar

I seminarie- och eventverksamheten kan FUF fördjupa sig i frågor kopplade till global utveckling
och Sveriges roll i världen. Här kan unga, yrkesverksamma och erfarna mötas och både förmedla
kunskap, ta del av den och diskutera den. Här lyfter vi frågor som intresserar våra medlemmar och
uppmärksammar frågor och händelser samt aspekter av dessa som andra missar att lyfta. Genom
att lyfta många olika röster och perspektiv bidrar vi till en mer nyanserad bild av utvecklingen
globalt och genom att tillgängliggöra seminarierna i våra digitala kanaler möjliggör vi för personer
med olika tidsscheman och geografiska placeringar att fördjupa sina kunskaper i vissa ämnen och
öppna ögonen för helt nya intresseområden.
Under 2022 kommer FUF att fortsätta att arrangera så kallade profilseminarier samt mindre samtal
så som koncepten Voices of the World och våra så kallade fåtöljsamtal. Profilseminarierna sker
ofta i samarbete med andra organisationer och administreras av FUF:s styrelse och kansli. De
ideellt aktiva medlemmarna i eventgruppen och lokalgrupperna kommer fortsatt att få stöd och
handledning i att på egen hand planera och arrangera evenemang.
“Glömda frågor” kommer fortsatt att vara ett viktigt fokus för seminarieverksamheten under 2022,
men riksdagsvalet, Sveriges kommande EU-ordförandeskap och FUF:s 50-årsjubileum är
exempel på teman som också kommer att märkas av i verksamheten. Vi hoppas även att 2022 blir
året då FUF gör premiär på Järvaveckan med ett seminarium om ungas roll i
konfliktförebyggande arbete samt att vi återvänder till Sverige i världen-scenen i Almedalen för
fler lättsamma samtal om tunga frågor.

4.4 Karriär
Praktikantprogrammet är ett program finansierat av Sida och syftar till “att bidra till en större

bredd och mångfald av studenter som söker sig till sektorn” och “att bidra till att arbetsplatserna
rekryterar en bred och blandad grupp till sina arbetsplatser”.
Detta sker genom förmedling av praktikanter till ett åttiotal praktikplatser per år med parallell
kompetensutveckling. Programmet ska leda till att diversifiera den svenska resursbasen genom
att tillföra nya och teoretiskt uppdaterade perspektiv till svenskt utvecklingssamarbete, vilket
ytterst förväntas bidra till det globala genomförandet av Agenda 2030. Ett annat sätt för att nå det
målet är att FUF aktivt jobbar för att fler civilsamhällesorganisationer med olika tematiska fokus
ska integreras i programmet.
Studenter och unga utgör grundstenen i FUF:s Praktikantprogram, eftersom en av de
huvudsakliga målsättningarna med programmet är att korta steget mellan studier och arbetsliv
för studenter som intresserar sig för global hållbar utveckling. Genom att underlätta för studenter
att kunna ta med sig sina teoretiskt förvärvade kunskaper in i arbetslivet och även visa dem olika
möjligheter till att arbeta praktiskt med global hållbar utveckling, tror vi att Praktikantprogrammet
främjar ungas engagemang för en rättvis och hållbar värld.
Årets deltagare i Praktikantprogrammet ingår också i en kompetensutvecklingssatsning som
innebär en projektledarutbildning i samarbete med Niras Sweden AB. Utbildningen är indelad i
fem halvdagar under terminen och syftar till att ge praktikanterna grundläggande kompetens i
projektledning, Inom ramen för Praktikantprogrammet arrangeras dessutom öppna seminarier för
alla som är intresserade av praktik eller arbete med inom globala utvecklingsfrågor, med fokus på
studenter och unga. På så sätt når vi ut till fler unga som vill jobba för en global hållbar utveckling,
utöver de rekryterade praktikanterna.
Genom Praktikantprogrammet får praktikanterna också ett utökat nätverk - både genom de olika
praktikplatserna och genom programmets nätverksträffar. Praktikanterna fungerar som ett
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framtida viktigt nätverk för varandra inom utvecklingssektorn. En lärdom från föregående års
digitala program är att vi för nätverkets sammanhållning ser värdet av en återgång till fysiska
träffar så snart det är möjligt. En nyhet för 2022 är att erbjuda praktikanterna möjligheten att ingå i
en mindre supportgrupp med några andra praktikanter, i syfte att dela erfarenheter och be om
råd.
På samtliga praktikplatser utses minst en handledare till varje praktikant, som har i uppdrag att
guida praktikanten genom terminen och ta tillvara på hens kunskaper på arbetsplatsen.
Handledarna får inför varje termin kapacitetsträning och möjlighet till utbyte sinsemellan som
syftar till att ge dem verktyg för att kunna ge sina praktikanter en effektiv handledning och för att
förstå värdet av att ha praktikanter i sin organisation. Årets kapacitetsträning kommer att fokusera
på att rekrytera för mångfald. Vår målsättning är också att handledarna ska kunna fungera som en
länk mellan FUF och deras respektive arbetsplats: att de både ska synliggöra FUF där de jobbar
och att de ska ta med sig information som de fått från FUF genom exempelvis seminarier
eller Utvecklingsmagasinet, till sitt arbete. Här behövs under året riktade insatser för att
handledarna i större utsträckning dels blir medlemmar i FUF, men framförallt ser FUF som en
tillgång och självklar källa till kunskapsinhämtning.
Under 2022 kommer vi att lansera tre filmer om Praktikantprogrammet. Syftet med filmerna är att
marknadsföra programmet och tydligare visa vad Praktikantprogrammet är, hur en ansöker samt
vad som händer när en blir antagen. Vi planerar också att under året ta fram en film kring vårt
mångfaldsarbete; varför det är viktigt att rekrytera för mångfald samt tips till mottagande
organisationer hur de kan stärka sitt arbete med inkludering.
2022 är vårt sista år inom nuvarande finansieringsperiod. Strategin som programmet utgår ifrån
går ut vid årsskiftet, och framtiden för programmet är oviss gällande fortsatt finansiering med
anledning av OECD DAC:s genomlysning av svenskt bistånd och Sidas svar på den. Under året
kommer vi arbeta med att ta fram en förlängningsansökan för att fortsatt kunna ha programmet
under 2023, bland annat för att under det året ha möjlighet att utröna andra möjligheter för fortsatt
finansiering. Som en ytterligare åtgärd, för att eventuellt kunna stärka vår position gentemot nya
krav för finansiering, har vi inför 2022 gjort om formuläret för praktikplatsannonsering. Mottagande
organisation ombeds motivera hur deras verksamhet och praktikantens direkta uppgifter kopplar
an till Agenda 2030, samt hur arbetet kommer partnerländer och människor som lever i
fattigdom/ekonomisk utsatthet till gagn? Vi ser även en möjlighet att utveckla
Praktikantprogrammets nätverks- och utbildningsfora för att öka chanserna till samarbete mellan
praktikarbetsplatserna ytterligare, eftersom det skulle stärka programmet och dess resultat även i
förhållande till strategin.

FUF:s yrkesnätverk Young Professionals, bokklubben och mentorskapsprogrammet kommer

vara aktiva även under 2022. Young Professionals är ett nätverk för unga personer som arbetar
professionellt med globala utvecklingsfrågor där deltagare kan engagera sig samt inhämta och
utbyta kunskap med andra medlemmar i nätverket. Deltagarna får även möjlighet att stärka och
fördjupa sina kontakter med andra aktörer inom utvecklingssektorn, genom exempelvis inbjudna
talare till nätverkets träffar. Nätverket står fortsatt utan extern finansiering och har i det senaste
drivits ideellt av två koordinatorer. Inför 2022 står nätverket utan koordinator, men förhoppningen
är att det ska drivas vidare framåt av medlemmarna, med stöd av kontaktperson på kansliet. I och
med att nätverket står utan både finansiering och koordinator är risken att ambitionsnivån
anpassas därefter. Ett alternativ, som lyfts som önskemål av några medlemmar, är att satsa mer
på sociala aktiviteter så som after works.
Mentorskapsprogrammet riktar sig till såväl våra unga aktiva som erfarna yrkesverksamma och
före detta yrkesverksamma medlemmar. Programmet möjliggör för dessa målgrupper att mötas
och utbyta och dela med sig av erfarenheter med varandra. Detta är ett erfarenhetsutbyte
som sällan sker naturligt i andra sammanhang och som vi tror ökar båda parters förståelse och
insikt kring de globala utvecklingsfrågorna. Likt Young Professionals står
Mentorskapsprogrammet utan extern finansiering och bedrivs i dagsläget av en ideell koordinator,
med stöd från kansliet. Koordinatorn ansvarar för rekrytering av nya mentorer, matchning av
deltagare, anordna gemensamma träffar samt följa upp och utvärdera verksamheten. Ett fokus
inför 2022 är att försöka bredda representationen av mentorer för att kunna möta och attrahera en
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bredd av adepter.
FUF:s Bokklubb är en möjlighet för medlemmar att läsa, diskutera och skriva recensioner om
litteratur kopplad till globala utvecklingsfrågor. Bokklubben träffas fyra till fem gånger per termin,
och under pandemin har de flesta av bokklubbens möten varit digitala. Under 2022 hoppas dock
medlemmarna att kunna ha fler fysiska träffar på FUF:s kansli. Klimatförändringar, migration och
konflikten i Etiopien är några exempel på teman som bokklubben planerar att läsa om och
diskutera under året.

4.5 Global Peace Hub
Global Peace Hub (GPH), FUF:s första internationella projekt, startades upp under 2021. GPH är ett
digitalt nätverk för unga fredsaktörer från hela världen och syftar till att stödja implementeringen
av FN-resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Av 166 sökande erbjöds 55 deltagare en plats i
nätverket. Deltagarna representerar ungefär 35 olika länder.
Under 2022 kommer fokus vara på att sätta ramarna för nätverkets aktiviteter och skapa en hållbar
struktur för ett givande samarbete mellan de unga fredsaktörerna. Löpande dialog med deltagare
och flexibilitet att anpassa aktiviteter efter deltagares behov kommer vara avgörande för
projektets framgång. Under 2022 fortsätter projektledaren därför ha individuella möten med
deltagare, vilket är en viktig del i att bygga förtroende samt förstå deras förväntningar och
ambitioner med att delta. De unga fredsaktörerna har också bjudits in till ett introduktionsmöte för
att lära känna FUF som organisation, vår vision med GPH, vilka förväntningar vi har på dem och
vilka förväntningar de kan ha på oss.
I nästa steg kommer fredsaktörerna bjudas in till en digital workshop i mindre grupper för att
komma fram till vilken uppförandekod som ska gälla för GPH:s deltagare, minimigräns för
deltagande, samt rutiner för vad som händer om detta inte upprätthålls. En officiell “Network
Agreement” kommer sammanställas och skriften kommer godkännas och antas av samtliga
deltagare.
Parallellt med nätverksmöten kommer FUF kartlägga behov och intresse bland deltagare för att
identifiera gemensamma intresseområden. Kartläggningen kommer utgöra grunden för hur vi går
vidare med att strukturera undergrupper inom nätverket, baserat på geografisk närhet och/eller
tematiska intresseområden, samt vilka kapacitetsstärkande initiativ vi kommer att planera in under
våren 2022.
Att projektet är internationellt innebär att FUF får ökad synlighet i globala sammanhang. Med ökad
global synlighet är det angeläget att fördjupa sig i vad det innebär att vara FUF:are samt hur FUF:s
vision och stadgar genomsyras även i ett nytt och internationellt sammanhang. Detta strategiska
arbete kommer styrelse och kansli att fördjupa sig i under året.
Projektet har sedan start haft bekräftad finansiering från FBA till och med juni 2022. I februari 2022
blev det klart att FUF:s ansökan om ett ettårigt verksamhetsstöd från FBA beviljas. Detta innebär
att GPH har finansiering för hela 2022. Vi är väldigt glada över detta då vi kan arbeta vidare med att
etablera ett relevant internationellt nätverk med tydliga mål och tydliga vinster för våra deltagare,
och för global fred och utveckling på sikt. Efter 2022 finns möjlighet att söka ett treårigt
verksamhetsstöd från FBA, varpå FUF:s första internationella projekt skulle bli en del av vår
ordinarie verksamhet.

10

5. ÖVRIG VERKSAMHET OCH STRATEGISKT ARBETE
Styrelse, kansli och medlemmar arbetar kontinuerligt för att utveckla organisationen i sin helhet.
Detta arbete inkluderar alltifrån utveckling av de befintliga projekten och programmen till
utveckling av nya sådana, men även arbete med förutsättningarna för att vi ska kunna bedriva
verksamhet över huvud taget - vilket inte minst inkluderar frågor som rör medlemsvård och
finansiering. Under 2022 kommer följande områden vara i fokus för detta arbete:

5.1 FUF i Almedalen
År 2019 var FUF på plats i Almedalen för nionde gången och bevakade utvecklingspolitiska frågor.
Under 2020 var Almedalsveckan inställd och under 2021 genomförde vi ett mindre projekt under
den då helt digitala Almedalsveckan. År 2022 kommer dock FUF att återigen vara på plats i
Almedalen och vidareutveckla de koncept vi tidigare har använt för att bevaka och sprida
information om globala utvecklingsfrågor – även för de som själva inte kan vara på plats.
Vi kommer att närvara med en redaktion bestående av 16 personer varav 13 ideellt aktiva unga
FUF-medlemmar. Ett av projektets huvudsakliga mål är nämligen att de ideellt aktiva
medlemmarna i redaktionsgruppen ska öka sin kunskap om globala utvecklingsfrågor och få
praktisk erfarenhet av att jobba med kommunikation.
Det andra målet är att det material som redaktionen producerar ska bidra till att, hos FUF:s
målgrupper, öka kunskapen om, och förståelsen för, globala utvecklingsfrågor och hur de
diskuteras under Almedalsveckan. Precis som tidigare år planerar vi att jobba med flera olika format
för att kunna sprida våra produkter i olika kanaler och vara tilltalande för en bred publik. Målgrupperna
är unga, studenter, yrkesverksamma inom global utveckling och en intresserad allmänhet.

5.2 FUF 50 år
I december 1971 hölls Föreningen för Utvecklingsfrågors konstituerande möte. Ändamålet för
organisationen, som till en början kallades ”Svenska utvecklingssällskapet”, var att ”främja
information och utbyte av idéer angående utvecklingsproblem i u-länder samt
utvecklingssamarbete mellan rika och fattiga länder”. 1972 valdes den första ordinarie styrelsen
och verksamheten var igång. 2022 firar vi därför 50 år som organisation och det kommer vi att på
olika sätt uppmärksamma under året!
Under dessa 50 år har FUF varit med och bevakat den globala utvecklingen och Sveriges roll i
världen. I texter och seminarier fångar vi ofta experters och mer erfarna personers analyser av
skeenden här och nu eller låter dem blicka tillbaka på utvecklingen så här långt. Merparten av
FUF:s informationsarbete sker tack vare våra unga ideella – framtidens experter och erfarna. Vad
är deras tankar om framtiden, deras önskningar, förhoppningar? Vilka uppmaningar har de att
delge? Det här jubileumsåret planerar vi på FUF att uppmärksamma ungas visioner för en hållbar
och rättvis framtid. Vi kommer att samla era röster i en antologi som vi hoppas på att få färdig till
hösten 2022.
Men under ett jubileumsår är det självklart att en också måste blicka tillbaka på den här långa
tiden av “fuffigheter”. Under året planerar vi att uppmärksamma personer som just nu arbetar för
en rättvis och hållbar global utveckling och en gång engagerade sig i FUF. Varför blev de
medlemmar, vad drev dem då och hur har deras tid med FUF bidragit till att de hamnat där de
befinner sig idag? Håll utkik i våra sociala medier för att lära er mer om FUF:are genom tiderna!
Jubileumsåret är tänkt att kulminera i ett festligt tillfälle där våra medlemmar får en chans träffas
och nätverka med varandra och – såklart – lära sig mer om och diskutera, globala
utvecklingsfrågor. Håll utkik i våra sociala medie-kanaler, på vår hemsida och i era mejlkorgar för
information om aktiviteter och kommunikationsinsatser som rör jubiléet!
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5.3 Valåret 2022
I höst går Sverige till val. Om, hur och att de globala frågorna blir en del av diskussionerna inför
valet kommer FUF både undersöka och jobba för inom ramen för den befintliga verksamheten. På
Utvecklingsmagasinet planeras både debattartiklar och journalistiska texter på temat, och
lokalgrupperna uppmuntras att arrangera aktiviteter med fokus på detta – både enskilt och i
samarbete med varandra. Vidare kommer med största sannolikhet FUF:s närvaro under
politikerveckan i Almedalen att präglas av valåret i relation till de globala utvecklingsfrågorna.

5.4 Styrelsens arbetsgrupper
För att säkerställa att strategiska områden av särskild vikt följs upp har FUF tre stående
arbetsgrupper bestående av både styrelsemedlemmar och anställda. Genom dessa grupper får
det strategiska möta det operativa och extra fokus läggs på att utveckla långsiktiga förändringar
för verksamheten. De tre arbetsgrupperna och deras prioriterade frågor för 2022 är:
Finansieringsgruppen:
-

Utveckla FUF-supporterskapet
Utveckla medlemsnyttan för att få nya medlemmar och för att befintliga medlemmar ska
stanna kvar hos FUF
Undersöka möjligheter till EU-finansiering och EU-samarbeten
Arbeta fram finansieringsströmmar kopplade till FUF:s 50-årsjubileum.

Verksamhetsutvecklingsarbetsgruppen:
-

Identifiera strategiska områden att jobba vidare med för att ytterligare stärka FUF:s
mångfaldsarbete
Identifiera möjliga vägar för Praktikantprogrammet och/eller vidareutveckla det med
anledning av att nuvarande programperiod löper ut vid årsskiftet 2022/2023 och vi inte
kommer kunna söka medel på resursbasstrategin i framtiden
Utveckla lokalgruppsverksamheten

Tematiska arbetsgruppen:
-

Omvärldsbevaka genom att identifiera frågor som är strategiska att på olika sätt lyfta in i
verksamheten
Särskilt ansvar för arbetet med tematiken valåret 2022

Därutöver kommer tre olika arbetsgrupper under året att ansvara för FUF:s 50-årsfirande. I dessa
arbetsgrupper kommer både styrelseledamöter, kanslianställda och FUF-medlemmar att ingå.
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