
 
 

Verksamhetsberättelse 2020.01-2021.01 
 

Introduktion och sammanfattning 
Denna verksamhetsberättelse beskriver våra verksamheter och utvecklingen i vår 
organisation under den angivna perioden. Berättelsen är uppdelad i två huvuddelar. Den 
första delen berättar om vårt arbete i Sverige, den andra om vårt arbete globalt. Perioden 
har givetvis präglats av Covid-19-pandemin och de begränsningar att möta människor fysiskt 
som denna har inneburit.  

Arbetet i Sverige - DUG 
Som den svenska grenen av den internationella organisationen Democracy Without Borders 
(DWB) är vi i Demokrati utan gränser (DUG) särskilt inriktade på att driva våra frågor och att 
stärka vår rörelse i Sverige. Vårt arbetet kan delas upp i två huvudspår. Dels handlar det om 
påverkansarbete, att stärka kunskapen om och stödet för de perspektiv och förslag som vi 
driver. Dels handlar det om stärka vår organisation genom att bli fler medlemmar. 

Påverkansarbete 
I DUG har vi hittills valt att koncentrera oss mest på förslaget om att upprätta en 
parlamentarisk församling inom FN (UNPA) eftersom vi ser en UNPA som det enskilt 
viktigaste steget mot en mer demokratisk global styrning. Våra viktigaste målgrupper i 
påverkansarbetet är svenska beslutsfattare och tjänstemän inom riksdag och 
utrikesdepartement, samt nyckelorganisationer inom det svenska civilsamhället. Målet med 
detta är att Sverige ska ta initiativ och vara ett land som driver på för att demokratisera FN 
genom att föra fram UNPA-förslaget. Detta är ett komplicerat, tidskrävande och långsiktigt 
arbete, och vi kan inte rapportera om alla detaljer. Under perioden har vi haft flera samtal 
med kontakter inom dessa målgrupper, samt medverkat i olika arrangemang kring våra 
frågor. Därutöver har vi spridit vår nya bok om UNPA-förslaget. Utifrån detta är vår 
bedömning att kännedomen om vår förening och våra frågor har stärkts avsevärt inom ovan 
nämnda målgrupper, och vi har goda förutsättningar att jobba vidare med dessa kontakter 
under kommande verksamhetsår. För att nyansera bilden något så upplever vi att intresset 
har varit större bland tjänstemän inom utrikesförvaltning och inom civilsamhället, men att det 
har varit något svårare att nå fram till riksdagens ledamöter. Det kan därför finnas anledning 
att göra särskilda satsningar på att nå fram till våra folkvalda framöver. 

Att stärka vår organisation 
För att kunna nå ut med vårt budskap behöver vi stimulera en bred rörelse och bygga en så 
stark organisation som möjligt. Därför har vi vid sidan av vårt påverkansarbete prioriterat att 
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försöka bli fler medlemmar i vår förening samt strävat efter att sprida vårt budskap till en 
engagerad allmänhet. Vi behöver såväl fler passiva stödmedlemmar, som bidrar genom sin 
medlemsavgift, som fler aktiva medlemmar, som bidrar med sin tid, kompetens och olika 
insatser. Under perioden har det tillkommit 22 nya medlemmar. DUG har i nuläget ca 90 
medlemmar. Vi bedömer att det är en ganska bra utveckling, men samtidigt är det viktigt att 
notera att det är en betydligt mindre ökning än under förra året, och en bra bit under vårt 
uppsatta mål för perioden. En förklaring kan vara att Covid19-situationen har hindrat oss från 
att genomföra viktiga utåtriktade aktiviteter. Vi behöver lära oss mer om hur vi bäst rekryterar 
nya och engagerar befintliga medlemmar på bästa sätt. På längre sikt hoppas vi kunna 
anställa en eller fler personer som kan serva vår förening professionellt såväl vad det gäller 
påverkansarbetet som organisationsutvecklingen. Men för att kunna göra detta behöver vi 
betydligt större ekonomiska resurser än vad vi har i dagsläget. Förvisso får vi redan nu 
viktigt stöd genom vår internationella organisation, vars kansli har en anställd. Men det 
räcker inte till utifrån ett långsiktigt perspektiv, särskilt med tanke på att vår internationella 
organisation beräknas växa kraftigt med etablering av nya nationella avdelningar i en rad 
länder. Vårt arbete, såväl nationellt som globalt, är därför fortsatt nästan helt beroende av 
frivilliginsatser från vår rörelse.  
 
Här nedan berättar vi mer om det viktigaste arbetet och utvecklingen i Sverige under 
perioden, i form av påverkansarbete såväl som att stärka den egna organisationen. 

UNPA-bok & svensk version av UNPA-kampanjens hemsida 
Under sommaren och hösten genomförde vi ett omfattande översättningsprojekt då vi 
översatte Democracy Without Borders nya bok om UNPA-förslaget. Översättningen skedde 
på initiativ av vår medlem Joachim Elevant, som också samordnade det team som arbetade 
intensivt med detta under ett par månaders tid. Boken, som finns att ladda ner gratis från vår 
hemsida eller köpa i bokhandeln, är redan en mycket värdefull resurs i vårt fortsatta 
påverkansarbete. Under hösten har vi även jobbat med att skapa en svensk version av 
UNPA-kampanjens hemsida. Denna finns nu tillgänglig på www.unpacampaign.org/sv. Vi 
tror att hemsidan blir en bra resurs i vårt påverkansarbete under kommande verksamhetsår. 
Samtidigt ser vi ett behov av att den uppdateras i olika avseenden, varför vi avser undersöka 
möjligheter att söka medel för detta.  

Demokratinätverk 21 
Vi har under senhösten blivit inbjudna att delta i ett svenskt-finskt demokratinätverk 
(Demokratinätverk 21). I nätverket har vi blivit uppmanade att särskilt bidra med ett globalt 
perspektiv på demokratins utmaningar. Även om vi i nuläget inte vet så mycket om vad 
nätverkets arbete kommer resultera i så ser vi det om ett viktigt sammanhang att finnas med 
i och inbjudan som ett viktigt erkännande av vår förening som demokratiaktör. Läs mer här. 
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Bokmässan - Globala torget 
24-27 september medverkade vi på Globala torgets digitala program på Bokmässan. 
Globala torget beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en 
rättvis hållbar global utveckling”. I vanliga fall hålls Bokmässan i Göteborg men gjordes detta 
år istället helt digitalt på grund av Covid-situationen. DUG medverkade med två 
programpunkter. Under rubriken “Digital demokrati i globaliseringens tid” arrangerades ett 
samtal med diplomaten och publicisten Olle Wästberg (se detta samtal här) och under 
rubriken “Ubuntu and the vision of global democracy” arrangerades ett samtal med den 
sydafrikanske läkaren Dr. Heinrich Cyril Volmink (se detta samtal här).  

Samtalsforum om global styrning  
På FN-dagen den 24 oktober genomfördes ett samtalsforum om global styrning i Uddebo, 
söder om Borås. På Uddebo bygdegård samlades ca 30 personer för att delta i en 
eftermiddag som rymde musik, föreläsning, samtal och en fotoaktion för ett världsparlament. 
Arrangemanget var en del av den globala aktionsveckan för ett världsparlament. Läs en 
rapport här. 

Kommunikationskanaler 
Vi försöker använda oss av så många relevanta kommunikationskanaler som möjligt för att 
nå ut med vårt budskap och engagera våra medlemmar. Att kommunicera är viktigt, men 
samtidigt tidskrävande. Vi försöker därför prioritera de kanaler som vi tror ger bäst effekt 
utifrån våra begränsade resurser. Här nedan listas de kanaler som vi har använt under 
perioden. 

Hemsida och blogg 

Vår hemsida är vår viktigaste kommunikationskanal. På hemsidan beskrivs vårt budskap och 
vår organisation, och den som är intresserad av att nå oss finner där relevanta 
kontaktuppgifter. Den som vill stödja oss och/eller bli medlem kan enkelt hitta information om 
det. Våra viktigaste kampanjer beskrivs översiktligt på vår hemsida men har också sina egna 
respektive hemsidor. Integrerad med hemsidan finns också vår blogg. På bloggen publiceras 
kontinuerligt nyheter och inlägg. Vi översätter det viktigaste från engelska till svenska och 
publicerar också en del artiklar med svenska som originalspråk.  

Facebook, Twitter & Instagram 

Vi finns på dessa sociala medier och använder dem efter bästa förmåga. Vi prioriterar 
särskilt att hålla vår Facebook-sida uppdaterad. Sidan har idag ca 1300 följare.  
Vi administrerar även två Facebook-grupper: Gruppen Medlem i Demokrati utan gränser 
som är till för föreningens medlemmar och för intern kommunikation, samt gruppen Global 
demokrati som är öppen även för icke medlemmar och vars syfte är att erbjuda ett bredare 
forum för diskussion om global demokrati. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9zbZGclqWsM
https://www.youtube.com/watch?v=G4_5vdFb8UU
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Nyhetsbrev och mailutskick 

En sammanställning av våra viktigaste nyheter och inlägg mailas kontinuerligt ut som 
nyhetsbrev till drygt 250 prenumeranter. Sju nyhetsbrev har skickats ut under året och vi 
använder oss av Mailchimp för denna tjänst. Vi gör även riktade mailutskick, t.ex. 
medlemsbrev som mailas ut några gånger per år. 

Annonser i Expressen 

Under perioden publicerade vi 4 helsidesannonser utifrån lika många olika teman (pandemi, 
klimat, nedrustning & demokrati) i Expressens Stockholmsutgåva. Petter Ericsson, som 
jobbar professionellt med annonskampanjer, hjälpte oss designa annonserna utan egen 
ersättning. Vi publicerade även en redaktionell annons i Expressens söndagsbilaga. 

Debattartiklar mm 

Under året har vi publicerat dessa artiklar: 
● Global Bar “Dag för ett folkvalt FN”  
● Läkartidningen “Global demokrati - den bästa medicinen mot coronapandemin”  

På vår blogg:  
● “Var går gränsen för demokratin?”  
● “Carl Bildt och den post-amerikanska världsordningen”  
● “Den ödmjuke kosmopoliten” (recension av boken The Humble Cosmopolitan, på 

vilken författaren svarade här),  
● “Konsten att se bortom gränserna” 
● “Globala lösningar kräver globala institutioner” 

Vi har även publicerat dessa föreläsningar: 
● Föredrag om global demokrati från ett postkolonial perspektiv 
● Föredrag om världsmedborgarskap och världsparlament, del 1 och del 2. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av 5 personer: Petter Ölmunger (ordförande), Hans Leander 
(kassör), Carl Dahlbäck, Alina Koltsova och Carin Ölmunger. Under 2020 hölls 5 
styrelsemöten. Styrelsemötena hålls i regel på videokonferens via verktyget Zoom. 

Arbetet globalt 
Parallellt med våra insatser nationellt lägger föreningens ledning mycket tid på vårt globala 
arbete, då under vägledning från Democracy Without Borders direktor, Andreas Bummel, 
och det Råd (Council) som företrädare för de enskilda nationella föreningarna utgör.  

Vår globala strategi (Theory of Change) 
Under våren, sommaren och hösten genomfördes en omfattande process - där även externa 
personer med nyckelkompetenser konsulterats på ideell basis - med att utveckla DWB:s 
globala strategi, sammanfattad i en så kallad Theory of Change. Den beslutade strategin 

4 

https://globalbar.se/2020/12/debatt-dags-for-ett-folkvalt-fn/
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/06/global-demokrati-den-basta-medicinen-mot-coronapandemin/
https://www.democracywithoutborders.org/se/15528/var-gar-gransen-for-demokratin/
https://www.democracywithoutborders.org/se/13438/carl-bildt-och-den-post-amerikanska-varldsordningen/
https://www.democracywithoutborders.org/se/13142/den-odmjuke-kosmopoliten/
https://www.democracywithoutborders.org/se/13425/ambedkar-kosmopolitisk-odmjukhet-och-nationell-samhorighet/
https://www.democracywithoutborders.org/se/12554/konsten-att-se-bortom-granserna/
https://www.democracywithoutborders.org/se/12532/globala-losningar-kraver-globala-institutioner/
https://www.youtube.com/watch?v=lDGvKXAYjSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5mJsLqRd9mg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IaMiT1gm3lo&feature=youtu.be


 
 

utgår från en vision om ett globalt samhälle som främjar demokrati, fred, rättvisa, frihet och 
hållbarhet för alla människor. Visionen konkretiseras genom ett långsiktigt mål (Mission) som 
går ut på att det på sikt ska skapas en global demokratisk konstitution och ett direktvalt 
världsparlament, som bygger på grundläggande demokratiska principer såsom 
subsidiaritetsprincipen, maktdelning och grundläggande mänskliga rättigheter. För att nå 
eller närma oss detta långsiktiga mål delar vi upp vår strategi på tre huvudspår, eller pelare 
(Pillars): 1. Globalt medborgarskap, 2. Global styrning och 3. Global demokrati. Inom dessa 
pelare bedriver vi således vårt globala arbete och kampanjer. Våra viktigaste kampanjer i 
nuläget är UNPA-kampanjen och UNWCI-kampanjen, men ett arbete med att bredda våra 
förslag med fler initiativ pågår samtidigt. Under året kommer ett särskilt fokus ligga på att 
utveckla våra program inom den globala demokratins pelare. 

UN75 
2020 firade FN 75-årsjubileum. Med anledning av detta hade organisationen och 
generalsekreterare António Guterres tagit initiativ till flera processer för att samla synpunkter 
från den globala allmänheten om FN, med den uttalade ambitionen att långsiktigt stärka 
världsorganisationen. Under året har DWB därför lagt mycket arbete på att finnas med i 
denna dialog, att bygga relationer med nyckelkontakter inom FN och att samverka med det 
globala civilsamhället. Vår bedömning är att detta arbete har gett god frukt. I den rapport 
som Fabrizio Hochschild, generalsekreterarens särskilde rådgivare för uppmärksammandet 
av FN:s 75-årsjubileum, publicerade i januari 2021, finns hänvisningar både till 
UNPA-förslaget och till UNWCI-förslaget, som reformer som skulle kunna göra FN mer 
inkluderande och demokratiskt. Rapporten blir en viktig referens i vårt fortsatta 
påverkansarbete såväl globalt som i Sverige.  

UNPA & UNWCI 
Som redan nämnts är våra två viktigaste program kampanjerna för en parlamentarisk 
församling inom FN (UNPA) och kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ inom FN 
(UNWCI). Förutom att dessa förslag omnämns i FN:s UN75-rapport, kan det vara värt att 
nämna ytterligare ett par framsteg som gjorts under perioden. UNPA-kampanjen stöds nu av 
över 1700 (tidigare och nuvarande) parlamentariker från över 100 länder, och frågan har 
under året diskuterats särskilt i Japans parlament. Under december 2020 och januari 2021 
har över 100 ledamöter från det japanska parlamentets två kamrar, från alla Japans större 
partier, skrivit under kampanjens appell. När det gäller UNWCI-kampanjen - som samordnas 
under DWB:s ledning tillsammans med organisationerna Democracy International och 
CIVICUS - har vi främst vänt oss till civilsamhällets organisationer. Drygt 230 organisationer 
från stora delar av världen stöder kampanjen. Särskilt roligt är att Greenpeace International 
anslöt sig till kampanjen under perioden. Värt att notera är även att FN:s oberoende 
rapportör för en demokratisk och rättvis internationell ordning, Livingstone Sewanyana, har 
uttryckt stöd för både UNPA & UNWCI under perioden. 
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Nationella DWB-föreningar (Chapters) 
DWB ambition är att det så småningom ska finnas nationella föreningar (Chapters) i så 
många av världens länder som möjligt. I dagsläget finns föreningar i Kenya, Schwiez, 
Sverige och Tyskland. På grund av Covid19-situationen kunde inte den planerade 
lanseringen av en ny förening i Indien genomföras under 2020. Detta kan förhoppningsvis 
istället ske under 2021. Utöver Indien finns långtskridna planer för etablering även i Spanien 
och i Storbritannien, samt goda prognoser för etablering i Grekland, Mauritius och Nigeria. 
Därutöver får vi frekventa förfrågningar från människor runt om i världen om att skapa 
nationella föreningar. Vi är måna om att de föreningar som etableras också har kapacitet att 
kunna verka långsiktigt och väl i enlighet med våra mål. 

DWB:s kansli och internationella råd (Council) 
DWB:s arbete leds av vår direktor, Andreas Bummel. Han är också den ende anställde inom 
vår globala organisation, och den som utgör organisationens kansli. I möjligaste mån 
engageras frivilligresurser och praktiktjänster i kansliets arbete. Formellt huseras kansliet av 
den tyska DWB-föreningen, men arbetet vägleds av och förankras i det internationella råd 
(Council) som utgörs av representanter från respektive nationell förening. 
Arbetsbelastningen på Andreas är stor och växande i takt med att det globala intresset för 
vår organisation och våra frågor ökar kontinuerligt. Därför ser vi i rådet ett strategiskt 
avgörande behov av att stärka våra kansliresurser med personal som kan avlasta och 
komplettera Andreas arbete.  
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