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2023 har börjat tufft för FUF – trots ett mycket framgångsrikt 2022. Dagen innan julafton
presenterade den nya regeringen sitt regleringsbrev till Sida. I det framgår att man i praktiken
lägger ner all informations- och kommunikationsverksamhet inom biståndet, och minskar
stödet till kapacitetsutveckling och Agenda 2030. Det är i huvudsak från dessa poster som
FUF:s finansiering under senare år har kommit.  En bit in på det nya året fick vi sen besked
från våra finansiärer om hur detta konkret påverkar FUF:s verksamhet och vi kunde konstatera
att vi – inom loppet av några dagar – gick från vår starkaste ekonomiska situation någonsin till
att  stå på gränsen till obefintlig finansiering för 2023. Vi var därför tvungna att agera snabbt
och säga upp stora delar av personalstyrkan för  att inte riskera att gå i konkurs. Vår
eventverksamhet och verksamheten i vilken vi årligen engagerar och utbildar hundratals
ideellt aktiva medlemmar, inte minst unga vuxna, står fortfarande ofinansierade, men i
mitten av mars fick vi tillslut glädjande besked om att vårt  Praktikantprogram, som för
många innebär ett första steg in i utvecklingsbranschen, och vårt uppmärksammade senaste
tillskott i FUF:s verksamhetsträd, Global Peace Hub, fått finansiering för 2023. I det senare
ingår även viss finansiering av delar av Utvecklingsmagasinet. Med dessa besked kommer vi
att kunna återanställa några av våra anställda och bedriva delar av föregående års
verksamhet.

1. INTRODUKTION
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Året har alltså inletts med fokus på  ekonomi 
 och på att försöka hitta alternativ finansiering
både för befintlig verksamhet och nya projekt.
Ekonomin och nya vägar framåt kommer även
att dominera mycket av både det strategiska
och praktiska arbetet under återstoden  av året.
Vi kommer givetvis även att genomföra den
verksamhet som vi faktiskt har finansiering för,
och för att på bästa sätt lämna över de delar
som inte längre har finansiering i ideell regi.
Detta beskriver vi i avsnitt fyra och fem i denna
verksamhetsplan.

https://fuf.se/event/
https://fuf.se/utbildning/
https://fuf.se/karriar/
https://fuf.se/gph/
https://fuf.se/magasin/


FUF har i 50 år jobbat för att öka kunskapen, debatten och engagemanget för globala
utvecklingsfrågor, och engagemanget både för frågorna och organisationen är stort bland
våra medlemmar. Vi intervjuade några av dem med anledning av vårt 50-årsjubileum förra
året och ställde bland annat frågor om vilka de tycker att FUF:s styrkor är och vad vi
tillsammans bör fokusera på framöver. Vi hoppas att vi under 2023 ska lyckas skapa
förutsättningar för att kunna jobba för bland annat dessa saker under många, många år
framöver:

 
"Jag tycker FUF ska bjuda in till mer ännu mer mångfald, det är fantastiskt med 

det unika åldersspannet, med medlemmar från forskning, olika yrkeserfarenheter 
och studenter, men det finns rum för ännu mer mångfald. Jag hoppas också att 
FUF och FUF:s medlemmar kan informera en alltför grund och osaklig debatt 

kring hur man kan använda ’biståndet’ som en verktygslåda i en väldigt osäker 
och orolig värld. Utveckling stannar aldrig upp, den tar bara olika vägar - jag 

hoppas detsamma kommer att gälla FUF och jag vill gärna bidra.” 
Ulrika Modéer

 
 

”Att vara ett forum som spänner över olika specialområden och en plats där de 
långsiktiga strategiska diskussionerna kan föras i en konstruktiv anda.” 

 
Peter Wallensteen

 
 

”Att fortsätta skapa verksamhet som attrahera människor i alla åldrar med ett 
intresse för globala utvecklingsfrågor. Det har varit ett vinnande koncept i 50 år 

och kommer att vara det i 50 år till om vi alla ser till att 
förvalta organisationen väl.”

 
Ylva Christiansson

 

Med hopp om en ljus framtid!
FUF
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https://fuf.se/om/fuf-50ar/intervjuer/
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2. VISION OCH MISSION 

vara en partipolitiskt och religiöst obunden plattform som bidrar till en faktabaserad
debatt om globala utvecklingsfrågor och Sveriges roll i världen. I debatten ska vi ge
utrymme för en mångfald av perspektiv och röster. 
vara en samarbetspartner när det gäller globala utvecklingsfrågor, fredsbyggande och
konfliktförebyggande frågor, internationellt och i Sverige. 
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, hållbar och fredlig global utveckling, särskilt bland
unga. 
skapa fora för erfarenhetsutbyte och samarbete över sektors-, sociala-, geografiska- och
generationsgränser. 
stödja personer som vill jobba för en rättvis, hållbar och fredlig 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.

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. Globala utvecklingsfrågor
uppmärksammas och debatteras i media samt inom politik, kultur och utbildning. Debatten är
faktabaserad och ger utrymme för en mångfald av perspektiv och röster. Svensk politik leder
till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling globalt. Aktörer inom politik,
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samarbetar och angriper våra globala utmaningar
ur ett helhetsperspektiv.

För att bidra till att uppnå visionen ska FUF:   
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3.  MÅLGRUPPER OCH ORGANISATIONSMÅL 

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 2023 kommer i huvudsak att rikta in sig på ovan målgrupper.

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. 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.  

Varje höst genomför FUF ett så kallat strategimöte där styrelsen, kansliet och några
ideellt aktiva medlemmar i FUF medverkar. En stående punkt på detta möte är
översyn av FUF:s vision, mission, målgrupper och progress markers. Efter årets
strategimöte valde vi att göra mindre justeringar i alla dessa, förutom målgrupperna. I
bilderna nedan presenteras målbilder och årets progress markers för respektive
målgrupp. Som ni ser valde vi att behålla uppställningen av våra progress markers i
engagemangstrappor som vi tycker visar de olika progress markers-nivåerna, samt
att vi ämnar förflytta våra målgrupper vidare och uppåt i sina FUF-engagemang. 



"FUF ska fortsätta att vara 
en blomstrande mötesplats 

för kunskap, debatt och 
engagemang för en rättvis 

och hållbar värld"

Med ideella krafter och nya finansieringsvägar  
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4. STRATEGISKT ARBETE 

Styrelse, kansli och medlemmar arbetar kontinuerligt för att utveckla organisationen i
sin helhet. Detta arbete inkluderar normalt 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 2023
kommer vårt arbete till stor del att vara inriktat på det senare eftersom vi, till följd av
nya biståndspolitiska prioriteringar, är hårt drabbade av nedskärningarna inom
biståndet. Därför behöver vi nu fokusera på att finna nya vägar för finansiering både
av det som vi betraktar som kärnverksamhet och för nya satsningar. Vi kommer även
att behöva finna vägar för att bedriva viss verksamhet på ideell basis. Detta arbete
bedrivs inte minst på kanslinivå, men även styrelsen kommer under året att lägga
extra stort fokus på detta – för att FUF ska kunna fortsätta vara en blomstrande
mötesplats för kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld.

 
4.1 Fokus ekonomi

 
Med anledning av indragen och nedskuren finansiering – även av ingångna avtal –
som vi fick besked om i början av året tvingades FUF säga upp sex av nio anställda
för att inte riskera att gå i konkurs. Under uppsägningstiderna, som löper mellan 1,5-3
månader, har vi jobbat för att upprätthålla en viss nivå av aktiviteter inom
verksamheterna och för att planera inför framtiden – oavsett vad den utvisar. Mycket
tid och fokus har lagts på att försöka hitta alternativ finansiering för befintlig
verksamhet – och projektvarianter av den – för att fortsatt kunna bedriva den på
något sätt, och i den mån det går med befintlig personal. Kansliet har författat alltifrån
klassiska ansökningar till alternativa bidragsgivare (t.ex. MUCF och Postkodstiftelsen),
till mer okonventionella och kreativa framställningar och förfrågningar till alltifrån
politisk ledning till potentiella samarbetspartners. Vi har även gått ut med vädjan om
stöd till medlemmar såväl som till befintliga FUF-supportrar och
samarbetsorganisationer. Vad utfallet av de ansträngningar som hittills gjorts kommer
att bli kommer att visa sig löpande under vårterminen. 

Arbetet med ansökningar och att på andra sätt försöka säkra finansiering i första hand
på kort, men även på lång, sikt kommer givetvis att vara prioriterat även framöver. En
av de mer långsiktiga satsningarna som vi redan nu arbetar med – ett arbete som
kommer   att  intensifieras  under   året  –  är  den  som  rör  finansiering  av  



Praktikantprogrammet. Under förra året blev det klart att programmet inte kommer
kunna finansieras genom befintlig strategi framöver, och att frågan om praktikanter
och ett eventuellt framtida program flyttas från Sida Partnership Forum till Sidas HR-
avdelning. Vi har löpande kontakt med dem och väntar inom kort besked kring hur
den fortsatta processen kommer att se ut. 

4.2 Styrelsens arbetsgrupper

Utveckling av FUF-supporterskapet och att
komplettera det med ett sponsorskapspaket som
kan riktas till företag.
Medlemsvård, bl.a. genom att utveckla
medlemsnyttan för att få nya medlemmar och för
att befintliga medlemmar ska stanna kvar hos FUF
Utveckla lokalgruppsverksamheten.

Omvärldsbevakning genom att identifiera frågor
som är strategiska att på olika sätt lyfta in i
verksamheten, t.ex. ny biståndspolitik, EU-
ordförandeskapet och unga, fred och säkerhet.
Operativt arbete med seminarieverksamheten
under året, samt bistå Utvecklingsmagasinet med
att kontakta debattörer.

Arbetsgruppen för finansiering och
verksamhetsutveckling:

Tematiska arbetsgruppen:

För att säkerställa att strategiska områden av särskild vikt följs upp har FUF under
flera år haft 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. Inför i år har vi
valt att baka ihop grupperna för finansiering och verksamhetsutveckling till en grupp
– för att stärka upp dessa viktiga områden, och för att de delvis överlappar varandra.
Den tematiska arbetsgruppen kvarstår som den är. Arbetsgruppernas prioriterade
frågor för 2023 är: 
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Som redan nämnts  saknar FUF i nuläget finansiering för verksamhetsområdena 
 engagemang och event. Vi hoppas kunna hålla igång delar av dessa verksamheter  med
hjälp av ideella krafter i hopp om att kunna säkra annan finansiering. Vi har däremot
finansiering från Sida för Praktikantprogrammet (inom  verksamhetsområdet karriär) och från
Folke Bernadotteakademin för Global Peace Hub året ut. I det senare bidraget ingår även viss
finansiering av våra digitala kanaler. Nedan presenterar vi kortfattat planen för verksamheten
under året. 

5. VERKSAMHETSOMRÅDEN

5.1 Digitala kanaler: Utvecklingsmagasinet, sociala medier och 
Utvecklingsarkivet

FUF:s digitala kanaler var en del av det ForumCiv-finansierade informationsprojektet som
dessvärre har mist sin finansiering från och med 2023. Vi har alldeles nyligen fått positiva
besked från andra finansiärer där vi kommer att kunna inkludera en mindre redaktörstjänst på
omkring 30 procent för att kunna hålla vår nättidning Utvecklingsmagasinet levande, om än i
mycket mindre skala än tidigare. Under våren  inväntar vi även besked från ytterligare
finansiärer som vi hoppas kunna bidra till att hålla FUF:s digitala kanaler levande. 

Under 2023 ska därför Utvecklingsmagasinet, i mindre skala, 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. Här spelar även
våra digitala kanaler en viktig roll i att bidra till en bredare och mer kunskapsbaserad debatt
om global utveckling där fler röster hörs.
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Tidigare år har våra ideellt aktiva unga och studenter varit 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. I vilken omfattning vi
kommer kunna fortsätta att göra det med hjälp av ideella krafter och en mycket mindre
redaktörstjänst återstår att se.

5.2 Engagemang: Kommunikationsgrupperna, lokalgrupperna och 
bokklubben 
Tidigare har kommunikations- och lokalgrupperna utgjort ett av tre delprojekt i ett ForumCiv-
finansierat informationsprojektet. Detta avtal avslutades dock 2023 på grund av regeringens
prioriteringar inom biståndet. 

Verksamheten har syftat 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. Detta har målgruppen gjort genom att
arrangera seminarier och events, producera inlägg för sociala medier samt skriva
journalistiska texter till Utvecklingsmagasinet.

Trots att denna verksamhet nu saknar finansiering är vår förhoppning att kunna hålla igång
den med hjälp av ideella krafter och en mindre redaktörstjänst (omkring 30 procent) som
skulle kunna handleda eventuella skribenter för Utvecklingsmagasinet. Vi har också ansökt
om medel från andra finansiärer för denna verksamhet som vi hoppas ska ge positivt besked
gällande ytterligare handledning och projektledning av grupperna. 

FUF har lång erfarenhet av att ta hand om ideella engagemang och vi tror att
förutsättningarna är relativt goda för att vissa av grupperna ska överleva en period utan
handledning. Eftersom kommunikationsgrupperna har utgått från en “learning by doing”-
pedagogik så har vi på ett sätt byggt in en självständighet i grupperna som nu kommer sättas
på prov. Samtidigt vet vi att tydlig och regelbunden handledning är en förutsättning för att
ideellt engagemang ska leda till goda resultat, så det återstår att se hur det går när denna
viktiga komponent försvinner. 

I början av 2023 hade vi fem aktiva lokalgrupper runt om i Sverige – Stockholm, Göteborg,
Linköping, Jönköping och Uppsala. Eftersom lokalgrupperna arbetar självständigt med att
planera och genomföra olika informationsspridande aktiviteter, till exempel seminarier och
filmvisningar, så finns det relativt goda förutsättningar för att de ska kunna hålla igång även
utan handledning. Dock har lokalgrupperna själva efterfrågat tätare kontakt med kansliet –
något som tyvärr inte kommer gå under rådande situation.
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Praktikantprogrammet är ett program finansierat av Sida och syftar till att "tillhandahålla
möjligheter för studenter på universitetsnivå att öka sin kompetens genom att arbeta praktiskt
med globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete i Sverige; samt därigenom förse
svenska aktörer inom utvecklingssamarbetet med kapacitetsstärkta unga resurser".
Programmet ämnar också bidra till att en större bredd och mångfald av studenter söker sig
till sektorn och att mottagande organisationer 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. 

FUF:s Bokklubb är en möjlighet för medlemmar att läsa och diskutera litteratur kopplad till
globala utvecklingsfrågor. Bokklubben styrs helt av ideella krafter, och gruppen bestämmer
själva kring litteratur och möten – som brukar bli fyra till fem gånger per termin. Därför
kommer bokklubben att fortsätta rulla på som vanligt även under 2023. 

5.3 Event: Seminarier och webbsändningar

5.4 Karriär 

Som tidigare nämnt saknar vi än så länge finansiering för eventverksamheten. FUF har dock
under många år drivit seminarieverksamheten med skiftande finansiering och vi hoppas nu att
eventverksamheten kan kunna leva vidare med hjälp av ideella krafter, samarbetspartners
och styrelsens engagemang. Även för denna verksamhet har vi ett par tre ansökningar ute
som vi hoppas ska kunna finansiera verksamheten framöver. 
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Likt tidigare år kommer praktikanterna parallellt med praktiken att ingå i ett
kompetensutvecklingsprogram. Utbildningstillfällena är uppdelade på ungefär fem halvdagar
under varje termin och syftar till att ge praktikanterna grundläggande kompetens i
exempelvis projektledning, kommunikation och civilsamhällets roll i internationellt
utvecklingssamarbete. Inom ramen för Praktikantprogrammet arrangeras dessutom öppna
seminarier för alla som är intresserade av praktik eller arbete 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 utbildningstillfällen och sociala events.
Praktikanterna fungerar som ett framtida viktigt nätverk för varandra inom utvecklingssektorn. 
 
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 information 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. Stort fokus läggs fortfarande vid att
uppmuntra organisationerna att rekrytera för mångfald. De uppmuntras även att engagera sig
i FUF:s verksamhet, exempelvis genom att anordna ett studiebesök, skriva en artikel till vårt
magasin eller att bli mentorer i Mentorskapsprogrammet. Vår målsättning är 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 fortsatt
insatser för att handledarna i större utsträckning dels blir medlemmar i FUF, men framförallt
ser FUF som en tillgång och självklar källa till kunskapsinhämtning. 

Ett steg för att göra ansökningsprocessen mer enhetlig är att vi inför ansökningsomgången till
höstterminen 2023 bytt ut det tidigare personliga brevet mot ett frågeformulär. Detta hoppas
vi dels ska hjälpa kandidaterna att presentera det som är relevant för praktiken men även
mottagande organisation att göra en mer rättvis bedömning av de sökande. En annan
förändring är att vi istället för att ta emot annonser via mail skapade ett onlineformulär där
organisationerna skickar in sin annons direkt via hemsidan. Detta underlättar hanteringen av
annonser och sparar mycket tid då annonserna får samma format och automatiskt laddas upp
i praktikplatsbanken.
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Under 2022 blev det klart att Praktikantprogrammet inte kommer få fortsatt stöd genom den
strategi som finansierat programmet sedan 2014 (Strategi för kapacitetsutveckling,
partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling). Det långa
samarbete FUF haft med Sida gällande praktikantförmedling löpte därmed ut i december
2022 i och med det avtal vi hade. Som en övergångsperiod för att utröna alternativa
finansieringsmöjligheter fick vi beviljat ett års förlängning - och det är där vi står inför
verksamhetsåret 2023. Parallellt med att genomföra Praktikantprogrammet och aktiviteter
kopplat till det, kommer därför året till stor del bestå av att finna nya vägar för programmets
fortsatta framtid. Under hösten 2022 inleddes en dialog med Sida HR gällande möjligheten till
förvaltningsanslag - något som kommer följas upp under året.

FUF:s yrkesnätverk Young Professionals och mentorskapsprogrammet kommer vara aktiva
även under 2023 och drivas på ideell basis. 

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. Under 2022 stod nätverket utan koordinator och var helt vilande. Inför 2023
har vi tre koordinatorer på plats, men eftersom nätverket fortsatt står utan extern finansiering
kommer det fortsatt bedrivas ideellt. 
 
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. På grund av utebliven
finansiering för vår ideella verksamhet så påverkar det programmet i och med att majoriteten
av adepterna utgörs av ideellt aktiva. Vår ambition är att hålla programmet levande under
året.
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Att strukturera upp och lansera GPH:s mentorskapsprogram;
Att skapa en struktur och plan för vidare arbete inom GPH:s regionala grupper;
Att forma och genomföra kapacitetsstärkande insatser inom fredsbyggande arbete,
kopplat till färdigheter inom områden som kommunikation, projektledning och ledarskap.

Global Peace Hub (GPH) har bekräftad finansiering från FBA under hela 2023. Under året är
ambitionen att låta deltagare bli autonoma i den struktur vi tillsammans har byggt upp.
Nätverket kommer således att arbeta mer intensivt i undergrupper. Fokus kommer
övergripande ligga på fortsatt lansering av vårt Training-of-Trainers-program, inom ramen för
vilken deltagare får utbildning i att hålla kapacitetsstärkande insatser på ett kvalitetssäkrat
sätt. Exempel på utbildningsinnehåll (delvis från externa aktörer) är dokumentering,
facilitering, uppföljning, rapportering, samt att koppla samman aktiviteter till GPH:s
övergripande mål. Utöver detta kommer deltagare arbeta i grupper inom tre områden:

Vi kommer också fortsätta det strategiska arbetet med att knyta våra verksamhetsområden
närmare varandra. En viktig del i detta är att vi fortsätter vara aktiva i Sveriges nätverk för
agendan för unga, fred och säkerhet (SR 2500), och inom ramen för detta fortsätta föra
agendans frågor framåt, för ökad inkludering av unga i beslutsfattande sammanhang. En del i
detta är att koppla in GPH-deltagare som skribenter för Utvecklingsmagasinet, för att mer
systematiskt inkludera deltagare i FUF:s verksamhet. För att stödja denna  process kommer
deltagare under året erbjudas utbildning i journalistiskt skrivande av FUF:s redaktör. 

Det finns även en ambition bland deltagare att starta ett LinkedIn-konto för GPH, för ökad
synlighet inom den professionella sfären och därmed en stärkt möjlighet att forma relevanta
partnerskap samt rekrytera nya deltagare. Under 2023 avser vi också stärka nätverket med
medlemmar från underrepresenterade områden - framförallt Asien och Latinamerika.

Under året kommer vi även se över finansieringsmöjligheter från fler aktörer - för nätverkets
hållbarhet på lång sikt.

5.5 Global Peace Hub 
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Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt 
och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att 

informera och skapa diskussioner om global 
utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till 
kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och 

hållbar värld
 

FUF vill sända ett extra stort tack till alla våra 
medlemmar och till de FUF-supportrar som stöttat 

vårt arbete under 2022 och som kommer att fortsätta 
 att stötta vårt arbete under 2023:


